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WINTER 

Toch nog een beetje 

gehad. Wat sneeuw 

gevallen, beetje vrieskou. 

Het aloude gezegde: “als 

de dagen lengen gaat de 

winter strengen” 

blijkt toch nog waar te zijn. Of er nog meer 

komt wachten we maar af.  

 

AGENDA 

16 februari, helaas geen zwemmmen wegens 

krokusvakantie, wel Instuif 

23 februari, weer geen zwemmen, nog steeds 

krokusvakantie, wel Instuif.  

 

VERJAARDAGEN 

05 Roel  

07 Bep                   75 

08 Walter 

08 Iris  

14 André  

16 Elbert  

17 Thomas  

22 Gert  

24 Jamie  

26 Hennie  

28 Ans  

Allemaal hartelijke gelukwensen en maak er een 

mooi nieuw levensjaar van! Met de taart komt 

het wel goed toch? 

 

MAG IK ME EVEN VOORSTELLEN 

Ik ben:  Pieter  

Ik woon in:Badhoevedorp 

Wat zijn je dag activiteiten 

(werk etc)? 

Ik werk in het Dagcentrum 

Floriande, daar vul ik ballen 

en verkruimel kaas. 

Wat voor beestjes heb je in huis? 

We hebben geen beestjes, vroeger wel 

thuis, 2 grote honden, een vuilnisbakkenras 

en een dobermann! 

Welke leuke hobby’s heb je?  

Judo, zwemmen en paardrijden. (behoorlijk 

druk dus Pieter, red.) 

Wat heb je het liefst op je bord? 

Roti (Surinaams) , kip en patat. 

En wat schuif je er het liefst vanaf? 

Bietjes, die gaan er echt niet in hoor! 

Naar welke muziek luister je graag? 

U2, Blue Monday topnummer! 

Wat is je favoriete vakantiebestemming? 

Drenthe, een prachtprovincie! 

Waar mag iemand je ’s-nachts voor wakker 

maken? Voor een portie kip! 

Wat is je favoriete tv programma? 

Geen in het bijzonder, er zij wel genoeg 

leuke programma’s. 

Met wie zou je graag een beschuitje willen 

eten? Ik zou het niet weten! (of hou je dat 

geheim Pieter? Red). 

 

TERUG BIJ ONS 

Bianca , fijn dat je weer komt 

zwem-men. Het is al weer veel 

te lang geleden. 

Welkom terug dus! 

 

NIEUWE DEELNEMERS 

Ja, er zijn er meer dan we vorige maand 

hebben vermeld. Maar we vinden het erg 

leuk ze ook met een fotootje, dat met het 

inschrijfformulier meekomt, in de nieuws-

brief te verwelkomen. Helaas hebben we 

die nog niet. Volgende maand wel? We 

gaan het zien! 

 

ZIEKENBOEG 

Mooi dat Chris weer terug is, nog 

wel een steuntje nodig maar toch! 

Dientje  helaas nog niet. Maar we 

hopen dat ze er gauw weer bij is.  

 

 


